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De Leptonema soorten van het Leìdsch Museum
(Trichoptera)

door

F. C. J. FISCHER

Van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden ontving
ik ter determinatie o.a. het daar aanwezige Leptonema-materiaal.

Het zijn 118 exemplaren, waarvan er 96 als L. crassum Ulm. ge-
determineerd waren, 1 als L. agraphum Kol. en 2 als Leptonema sp.

terwijl er zich nog 19 onder het geheel ongedetermineerde materiaal
bleken te bevinden.

Van de als L. crassum gedetermineerde serie bleken er echter
slechts 16, alle voorzien van het etiket „Cachabé" (deze vindplaats

bevindt zich in N.W. Ecuador), werkelijk tot deze soort te behoo-
ren, terwijl er nog 3 uit het ongedetermineerde materiaal bijkwamen.
(Deze 3 van Paramba, eveneens in N.W. Ecuador). Alle overige

gedetermineerde dieren bleken tot andere soorten te behooren.
Voorloopig kon ik met behulp van M. E. Mo s e 1 y : "A Revi-

sion of the Genus Leptonema (Trichoptera)". London, 1933 de
volgende thuisbrengen :

L. stigmosum Ulm. 1 ? "Cachabé" (N.W. Ecuador).
L. simulans Mos. 1 $ "Chiriqui", 1 ? "Volcan de Chiriqui, 5000

to 9000 ft." (Panama),
Er bleven er nu 96 over, die aanvankelijk alle tot één soort sche-

nen te behooren, daar zij —hoewel van verschillende vindplaatsen—
•

er zeer gelijkvormig uitzagen en er ook in de mannelijke genita-

lia nauwelijks eenig verschil te zien was. Ik determineerde ze als

L. rosenbergi Mosely, welke soort in 1933 door dezen auteur be-
schreven werd naar een enkel $ uit de collectie van Dr. G. U 1 -

mer, te Hamburg. De opgegeven bijzonderheden van het vind-
plaatsetiket van het holotype stemden overeen met een groot ge-

deelte van het door mij onderzochte materiaal, zoodat ik vermoedde,
dat ook Mosely's type van dezelfde serie afkomstig was en ik stuur-

de dan ook twee dezer exemplaren aan Dr. Ulmer met het verzoek
ze met het type te vergelijken. Een drietal exemplaren van andere
vindplaatsen zond ik mede, daar in U 1 me r's collectie ook een
aantal holotypen van andere Zuid-Amerikaansche soorten aanwezig
is. Het resultaat van Ulmer's onderzoek is, dat de exemplaren van
de vindplaats van het type inderdaad L. rosenbergi zijn, de overige

echter tot L. intermedium Mos. (waarvan Dr. Ulmer eveneens het

holotype bezit) behooren.
Het bovenbedoelde resteerende materiaal is nu als volgt over de

beide soorten te verdeden :
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L. rosenbergi Mos. 58 exx. alle "Cachabé" [N.W. Ecuador]
L. intermedium Mos. 36 exx. "Chimbo" [Ecuador] (24, waarvan
1 met vermelding "1000"), "Paramba, N.W. Ecuador" (5, waar-
van 2 met vermelding "3500 ft' "), 7 zonder vindplaatsetiket (5
hiervan vermoedelijk van Chimbo).

Over de 2 nog overblijvende exemplaren zie hieronder.

De aanwezigheid van deze groote series, die voor het grootste

deel van de oorspronkelijke vindplaats afkomstig zijn en vermoede-
lijk met de typen gevangen werden, is stellig waard hier medege-
deeld te worden. Het bestudeerde materiaal veroorlooft nog de
volgende opmerkingen :

L. crassum Ulm. De beide zwarte punten aan en bij den wortel

der voorvleugels, waarop Mosely in zijn hooger genoemd werk op-

merkzaam maakt, zijn bij de niet gespannen individuen duidelijker.

Bij de gespannen exemplaren is vooral de vlek geheel aan den
wortel dikwijls moeilijk te zien. De vlekken bevinden zich overigens

niet op den voorrand (costal margin), maar op de subcosta en wel
één op de plaats, waar deze ontspringt en de andere op het punt

waar de basale dwarsader tusschen costa en subcosta deze laatste bereikt.

L. rosenbergi Mos. Alleen het $ werd beschreven en hiervan

in hoofdzaak de genitalia. Over het algemeene uiterlijk zegt Mosely
slechts : "This is a clear-winged species. The single example taken

in 1896 is in poor condition, dirty, and rather brownish in colour,

particularly the oculi". De genoemde kleur berust m.i. op den toe-

stand van het beschreven individu. De soort is evenals de verwanten
licht geel gekleurd met opvallend donkere oculi. Antennen geel,

lichtbruin geringd, in het basale deel zijn de leden voor het midden
verdikt. Voorvleugels ongeteekend, dun behaard, geel ; franje gelijk

gekleurd. Achtervleugels witachtig hyalien, zeer dun en licht, bijna

wit, behaard ; franje eveneens bijna wit. Pooten in kleur overeen-

stemmend met lichaam en vleugels. Bij het 9 de middenpooten dui-

delijk, hoewel niet sterk, verbreed ! Vleugellengte Î 15 mm.
L. intermedium Mos. Alles wat aangaande het uiterlijk van de

voorgaande soort gezegd werd, geldt ook hier. Vleugellengte ?

eveneens 15 mm. Ook van deze soort zijn bij het 9 de midden-
pooten verbreed ! Dit is wel een bewijs voor hun nauwe verwant-

schap, want Mosely vermeldt in zijn beschrijving van het genus :

"...median leg of the 9 not dilated except in columbianum Ul-

mer ;..."

De twee Leptonema's, die ik uiteindelijk overhoud, zijn 9 9 , die

geheel het uiterlijk hebben van de beide laatstgenoemde soorten.

Zij hebben echter geen verbreede middenpooten en kunnen er dus

niet toe behooren. Er zijn echter door Mosely nog een aantal an-

dere soorten van dezelfde groep uit Zuid Amerika naar $ $ be-

schreven, waarvan de 9 ? nog onbekend zijn. Misschien behooren

ze tot een dezer. Het is in ieder geval wel opmerkelijk, dat zeer na-

verwante species in deze eigenschap, die veelal als genus-kenmerk

geldt, verschillen .
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Summary.
The author examined 1 1 8 examples of Leptonema from the Ley-

den Museum. There were 19 L, crassum Ulm. (Cachabé and Pa-
ramba, both N. W. Ecuador), 1 L. stigmosum Ulm. (Cachabé),
2 L. simulans Mos, {Chiriqui, Panama), 58 L. rosenbergi Mos.
(Cachabé), 36 L. intermedium Mos. (Chimbo and Paramba, both
Ecuador, resp. without indication of place). The large series of the

two last mentioned species were taken for the greater part in the

same places as the holotypes and problably also at the same time.

Dr. U 1 me r of Hamburg compared a few examples with the holo-

types, which are in his possession.

The rich material of 3 species permits a few additions to the des-

criptions :

L. crassum Ulm. The two black spots on the anterior wings,

mentioned for the first time by Mos e 1 y are not situated on the

costal margin but on the subcostal vein. One on the extreme base,

the other at the point where the basal cross vein to the costal margin
has its origin. In mounted examples the basal spot is indistinct.

L. rosenbergi Mos. Only the S holotype is described. The indi-

vidual is dirty, according to Mosely. He states the colour as "rather

brownish". I think that the condition of the type is responsible for

this statement. The general appearance of the species is light-

ochraceous as usual in this group. Oculi very dark. Antennae
ochraceous with light brown annulations, the basal joints a little

thickened before the middle. Ochraceous pubescence of the anterior

wings sparse, fringes concolorous. Posterior wings whitish hyaline,

with almost white very sparse pubescence, fringes also almost white.

Legs ochraceous. Intermediate legs of 2 dilated ! Length of anterior

wings ? 15 mm.
L. intermedium Mos. General appearance exactly the same as in

rosenbergi. Length of anterior wing 2 15 mm. Intermediate legs

$ also dilated !

The relation between these two lastmentioned species must be
very close for no other species (except columbianum Ulm.) has the

intermediate legs dilated in the $ .

The two remaining examples are ? $ which have the general

appearance of these two species but which possess ordinary inter-

mediate legs. Therefore they cannot belong to them but to some
other South American species of this group. It is remarkable that

very closely related species vary in this character, which is often

used as a generic characteristic.


